
 

 

  

गुरुग्राममध्ये धावणार देशातील पहिली कॅटरहपलर टर ेन 

०१. िररयाणामध्ये देशातील पहिली कॅटरहपलर टर ेन धावणार आिे. प्रवासी वाितूक वेगवान आणण सुलभ 

करण्यासाठी गुरुग्राममध्ये कॅटरहपलर टर ेनची सुहवधा सुरू करण्यात येणार आिे.  
 

०२. हवशेष म्िणजे कॅटरहपलटर रले्वेचे डिझाईन भारतीय रले्वेमध्ये काययरत असलेल्या एका अडधकाऱ्याने तयार 

केले आिे. यासाठी भारतीय रले्वेतील अडधकाऱ्याला अमेररकेतील एमआयटीचा परुस्कारदेखील हमळाला आिे. 
 

०३. अश्वनी उपाध्याय या रले्वे अडधकाऱ्याने इहमल जेकब याांच्या मदतीने कॅटरहपलर टर ेनची सांकल्ना हवकससत 

केली. एमआयटीमधून या दोघाांची पीएचिी झालेली आिे. 
 

०४. कॅटरहपलर टर ेनचे वजन कमी असते. िी टर ेन मेटर ो ककवा मोनोरलेसारखी असते. एका कॅटरहपलर टर ेनच्या 

रुळाांवरुन दसुरी टर ेनदेखील जाऊ शकते. एक टर ेन रुळाांवरुन जात असताना दसुरी टर ेन रुळाांच्या खालील बाजूने 

जाऊ शकते, िे कॅटलहपलर टर ेनचे वैणशष्ट्य आिे. १०० हकलोमीटर प्रडततास वेगाने कॅटरहपलर टर ेन धावू 

शकते. 
 

 

बँककगचा वृद्धीदर ५४ वषाांच्या नीचाांकावर 

०१. नोटाबांदीमुळे बँककग के्षत्राचा वदृ्धीदर तब्बल ५४ वषाांच्या नीचाांकावर गेला आिे. गृि, वािन आणण ग्रािक 

कजायची मागणी प्रचांि घटल्याने बँकाांना मोठा फटका बसला आिे. 
 

०२. ररझर्विय बँकेने गेल्या आठवड्यात िाटा जारी केला आिे. त्यानुसार, ९ डिसेंबरला सांपलेल्या १५ हदवसाांत 

बँकाांच्या कजायचा वँद्धीदर ५.८ टक्क्याांवर आला आिे. िा १९६२ नांतरचा सवायडधक कमी वृद्धीदर ठरला आिे.  
 

०३. दोन महिनयाांपूवी कजायचा वृद्धीदर ८ टके्क िोता. देशातील आर्थिक िालचाली हनधायररत करण्यात कजायचा 

वृद्धीदर मित्त्तत्वाचा आिे. नोटाबांदीमळेु आर्थिक र्वयविार ठप्प झाल्याने कजायची मागणी घटली आिे. 
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हवराट हिकेट ऑस्टर ेललयाचा 'कॅप्टन ऑफ द इयर' 
०१. हिकेट ऑस्टर ेललयाने आपल्या यावषीच्या एकहदवसीय सांघाचा कणयधार म्िणून हवराटची हनवि केली 

आिे. त्याआधी आयसीसीने हनविलेल्या यावषीच्या एकहदवसीय सांघाचे नेतृत्वसुद्धा हवराटकिे सोपवण्यात 

आले िोते. 
 

०२. आश्चयायची बाब म्िणजे हिकेट ऑस्टर ेललयाने या सांघाचे नेतृत्व ऑस्टर ेललयन कणयधार स्टीर्विन स्स्मिऐवजी 

हवराट कोिलीकिे सोपवले आिे.  
 

 

 

कलमािी, अभय चौटाला I O A च्या आजीवन अध्यक्षपदी 
०१. वादग्रस्त िीिा प्रशासक सुरशे कलमािी आणण अभय ससि चौटाला याांची भारतीय ऑललस्म्पक 

सांघटनेच्या आजीवन अध्यक्षपदी हनयकु्ती करण्यात आली आिे.  
 

०२. २०१० साली हदल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल िीिा स्पधेच्या तयारीत झालेल्या घोटाळ्यामुळे सुरशे कलमािी 

वादाच्या भोवऱ्यात सापिले िोते, तर इांडियन नॅशनल लोकदलाचे नेते असलेल्या अभयससि चौटाला याांच्यावर 

बेहिशेबी उत्पन्नाप्रकरणी खटला सुरू आिे. 
 

०३. भारतीय ऑललस्म्पक सांघटनेच्या चेन्नईत झालेल्या सवयसाधारण सभेत कलमािी आणण चौटालाांची 

आजीवन अध्यक्षपदी हनयकु्ती करण्याचा प्रस्ताव आयओएचे सांयकु्त सडचव राकेश गुप्ता याांनी ठेवला. त्यानांतर 

बठैकीस उपस्स्ित असलेल्या १५० सदस्याांनी एकमताने िा प्रस्ताव पाररत केला.  
 

०४. अभय चौटाला याांनी याआधी हवहवध िीिा सांघटनाांवर प्रशासक म्िणून काम पाहिले आिे. तसेच ते सध्या 

िरयाणा ऑललस्म्पक सांघटनेचे अध्यक्ष आिेत. तर सुरशे कलमािी िे भारतीय ऑललस्म्पक सांघटनेचे माजी 

अध्यक्ष आिेत.  
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अॅि. रोहित देव राज्याचे नवे मिाडधवक्ता 
०१. अॅि. श्रीिरी अणे याांनी राजीनामा हदल्यानांतर ररक्त झालेल्या मिाडधवक्तापदावर अॅि. रोहित देव याांची 

हनयकु्ती करण्यात आली असून देव िेसुद्धा नागपूरचे आिेत.  
 

०२. देव याांची जून २०१५ मध्ये सियोगी मिाडधवक्तापदी हनयकु्ती करण्यात आली िोती. श्रीिरी अणे याांनी 

राजीनामा हदल्यानांतर ररक्त झालेल्या मिाडधवक्तापदाचा प्रभार सियोगी मिाडधवक्ता रोहित देव याांच्याकिे 

सोपहवण्यात आला िोता.  
 

 

 

ओबीसी’साठीचे नवीन खाते मुख्यमांत्ररयाांकिेच रािणार 

०१. ओबीसी समाजासाठी भरीव कामहगरी करुन त्याांना नयाय देण्यासाठी राज्यात स्वतांत्र ओबीसी खाते 

स्िापन करण्याचा हनणयय राज्य मांहत्रमांिळाने मांगळवारी घेतला.  
 

०२. हवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगय आणण हवशेष मागास प्रवगय याांच्या सामासजक व शकै्षणणक 

हवकासासाठी राबहवण्यात येणाऱ्या हवहवध योजनाांची प्रभावी अांमलबजावणी करण्यासाठी िे नवीन खाते हनमायण 

केले जाणार आिे. 
 

०३. त्यासाठी सडचव, अडधकारी, कमयचाऱ्याांची ५१ पदे हनमायण केली जाणार असून त्यासाठी तीन कोटी ७० 

लाख रुपयाांचा हनधी मांजूर करण्यात आला आिे.   
 

०४. हवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगय व हवशेष मागास प्रवगय याांची २०११ च्या जनगणनेनुसार 

लोकसांख्या तीन कोटी ६८ लाख ८३ िजार इतकी आिे. 
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िीआरिीओकिून अँटी-एअरहफल्ि शस्त्राची चाचणी 
०१. सांरक्षण मांत्रालयाच्या सांरक्षण आणण सांशोधन हवकास सांघटनेने (िीआरिीओ) भारतीय िवाई दलाच्या 

एका हवमानातून स् माटय अँटी-एअरहफल्ि शस्त्राची (एसएएिब् ल् यू) यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. 
 

०२. एसएएिब् ल् यू स्वदेशात तयार आणण हवकससत केलेले स्माटय ित्यार आिे. त्याचे वजन १२० हकलोग्राम 

एवढे आिे. िीआरिीओने ते हवकससत केले असून १०० हकलोमीटरच्या पररघातील जहमनीवरील लक्ष्य ते 

अचूकतेने भेद ूशकते. 
 

०३. या उड्डाणाच्या सांपूणय कालावधीत ओडिशामधील चाांदीपुर येिील एकीकृत चाचणी कें द्र (आईटीआर) 

येिून रिार आणण टेललमॅटर ी ग्राऊां ि स् टेशनाांकिून कॅस्प्टर्वि व ररलीज चाचण्याांचा मागोवा घेण्यात आला.  
 

०४. सांरक्षण खात्याच्या सांशोधन व हवकास हवभागाचे सडचव आणण िीआरिीओचे चेअरमन िॉ. एस. हिस् टोफर 

याांनी या यशस्वी मोहिमेबद्दल िीआरिीओ आणण िवाई दलाचे अणभनांदन केले आिे.  
 

०५. सरकारने सप्टेंबर २०१३ साली या प्रकल्पासाठी ५६.५८ कोटी रुपयाांचे अांदाजपत्रक मांजूर केले 

िोते. भारतार्वयडतररक्त फक्त अमेररका आणण इस्राएल िेच असे ित्यार हवकससत करत आिेत. 
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‘अग्नी-५’ची यशस्वी चाचणी 
०१. भारताने अग्नी-५ के्षपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली आिे. ओडिशाच्या तटावर अग्नी-५ के्षपणास्त्राची 

चाचणी करण्यात आली आिे. डिफेनस ररसचय ऍण्ि िेर्विलपमेंट ऑगयनायझेशनकिून (िीआरिीओ) िी चाचणी 

करण्यात आली आिे.  
 

०२. आांतरखांिीय बॅलेस्स्टक के्षपणास्त्राची िी चौिी आणण शेवटची चाचणी िोती. यावेळी पूणय क्षमतेने या 

के्षपणास्त्राची चाचणी करण्यात आली. १७ मीटर लाांब आणण ५० टन वजनाच्या या के्षपणास्त्राने आपल्या सवय 

लक्ष्याांना भेदण्यात यश हमळहवले.  

 

०३. सांपूणय चीन अग्नी-५ च्या कके्षत असणार आिे. अग्नी-५ अण्वस्त्र वािून नेण्यातिी सक्षम आिे. 
 

०४. ओडिशाच्या स्र्विलर बेटावरुन (एपीजे अब्दलु कलाम आयलँि) अग्नी-५ ची चाचणी करण्यात आली. या 

के्षपणास्त्राच्या टप्प्यात चीन येत असल्यामुळे र्वयिूहनतीच्या दृष्ट्ीने िी चाचणी अडतशय मित्त्तवाची िोती.  
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०५. याआधी २०१२, २०१३ आणण २०१५ मध्ये अग्नी-५ ची चाचणी घेण्यात आली आिे. अग्नी-५ ची 

शेवटची चाचणी जानेवारी २०१५ मध्ये करण्यात आली िोती. सांपूणय क्षमतेनुसार मारा करण्यासाठी अग्नी-५ चे 

३ टप्पे आिेत.  
 

०६. स्टर ॅटसजयक फोसेस कमाांिला सुपूदय करण्याआधीची अग्नी-५ ची िी शेवटची चाचणी िोती. स्टर ॅटसजयक 

फोसेस कमाांिची (एसएफसी) स्िापना २००३ मध्ये करण्यात आली आिे. देशाच्या अण्वस्त्राांच्या हनयांत्रणाचे 

काम स्टर ॅटसजयक फोसेस कमाांिकिे आिे. 

 

०७. अण्वस्त्र िागण्याची क्षमता असलेल्या अग्नी-५ ला अगदी सिजपणे कोणत्यािी हठकाणी नेले जाऊ शकते. 

अग्नी-५ च्या माध्यमातून कोणत्यािी हठकाणािून शत्रूवर अण्वस्त्र सोिले जाऊ शकते.  
 

०८. सध्या अमेररका, रणशया, चीन, फ्रानस, हिटन या देशाांकिे ५ िजार हकलोमीटरपयांत मारा करणारी 

के्षपणासे्त्र आिेत. आता या देशाांच्या पांगतीत भारताचा समावेश झाला आिे. ५ िजार हकलोमीटरपयांत के्षपणासे्त्र 

सोिू शकणारा भारत जगातील सिावा देश आिे. 
 

 

 

िागणदारीमुक्तीत मिाराष्ट्र  गुजरातच्या पुढे! 

०१. स्वच्छ भारत हमशन (ग्रामीण) या काययिमाांतगयत मिाराष्ट्र ातील १० िजार ७७० ग्रामपांचायती 

िागणदारीमुक्त झाल्या असून ससधुदगूय नांतर आता सातारा, रत्नाहगरी आणण कोल्िापूर िे सजल्िे िागणदारीमुक्त 

घोहषत झालेले आिेत. 
 

०२. देशात दसुऱ्या िमाांकावर गुजरात (६३२४ गावे) तर डतसऱ्या िमाांकावर उत्तराखांि (५६०४) राज्य 

आिे.  
 

०३. मिाराष्ट्र ात ५९ तालुके िागणदारीमुक्त झाले आिेत. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत मिाराष्ट्र ग्रामीण 

स्वच्छतेत प्रचांि वेगाने पढेु जात आिे. 



 

 

 

०४. मिाराष्ट्र ामध्ये १८ लाख शौचालय बाांधण्याचे उहद्दष्ट् हनडश्चत करण्यात आलेले आिे. िे उहद्दष्ट् पूणय 

करण्यासाठी िेट लोकाांपयांत जावून वैयहक्तक शौचालय बाांधून त्याचा वापर र्विावा यासाठी राज्यभर नुकतेच एक 

अणभयान राबहवण्यात आले.२२ आॅॅगस्ट ते २ आॅॅक्टोबर या कालावधीत ‘स्वच्छ मिाराष्ट्र ासाठी अठरा 

लाख भेटी’ या नावाने िे अणभयान राबवले. 
 

 

 

िॉललवूि अणभनेत्री कॅरी हफशर याांचे हनधन 

०१. १९७७ साली प्रदर्थशत झालेल्या ‘स्टार वॉसय’ या डचत्रपटातील हप्रनसेस लेया म्िणून नावारुपास आलेल्या 

अणभनेत्री कॅरी हफशर याांचे हनधन झाले आिे. हफशर याांच्या जाण्याने िॉललवूिवर शोककळा पसरली आिे.  
 

०२. १९७५ मध्ये अणभनेता वॉरन हबटीसोबतच्या ‘शॅम्पू’ या डचत्रपटाद्वार ेहफशर याांनी डचत्रपटसृष्ट्ीमध्ये पदापयण 

केले िोते. १९७७ साली प्रदर्थशत झालेल्या ‘स्टार वॉसय’ या डचत्रपटाने कॅरी हफशर याांनी हवशेष लोकहप्रयता 

हमळाली.  
 

०३. अखेर वयाच्या ६० र्वया वषी ‘स्टार वॉसय’ डचत्रपटातील एक िुकमी एक्का मानल्या जाणाऱ्या कॅरी हफशर 

याांचे हनधन झाले. 
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